Østre Gausdal, 30.03.2020
Adressefelt

KJÆRE INNBYGGER I GAUSDAL
Påska er i ei tid hvor vi gjerne samler venner og familie til feiring og hyggelige lag. I år blir det ikke slik.
I år er det andre hensyn som er viktigere.
Gjennom dette brevet, som går til alle husstander i Gausdal, har jeg lyst til å takke for at du bidrar til å
begrense spredningen av korona-viruset! Takk til deg som går på jobb hver dag, for at du er med på å holde
hjulene i gang, og takk til deg som holder deg hjemme. Bidraget ditt er avgjørende for at vi raskest mulig
skal komme tilbake til den hverdagen vi kjenner og verdsetter. Det er godt å se at dugnadsånden lever i
beste velgående i bygda vår.
Det er krevende tider, og hverdagen er snudd på hodet for oss alle. Det har nå gått snart en måned
siden regjeringen innførte de mest inngripende tiltakene overfor befolkningen i fredstid. Vi vet ikke
sikkert hvordan de neste dagene og ukene blir, og vi vet ikke helt hvor lenge de strenge tiltakene blir
opprettholdt. Det vi vet er at det nok vil ta en stund før alt er tilbake til det normale.
Vi kan alle kjenne på uro og bekymring i tider som dette. Det er helt naturlig, men bekymringer kan lett
bli større hvis vi ikke har noen å dele dem med. Hvis du er en av dem som kjenner på at du gjerne skulle
hatt noen å snakke med, så vil jeg at du skal vite at du ikke står alene.
I Gausdal har vi opprettet en støttetelefon du kan ringe. Telefonnummeret dit er 61 10 49 80. I andre
enden møter du Christine, Tone, Jan, Margret eller noen av de andre flinke fagfolkene som jobber som
helsepersonell i kommunen vår. Du trenger ingen annen grunn for å ringe enn at du ønsker en som lytter, støtter eller kan gi gode råd. Vi har også frivillige ringevenner som mer enn gjerne slår av en prat
med deg. Du kan ringe eller sende en melding til Tine på frivilligsentralen (960 12 521). Hun formidler
kontakt.
I ei tid der vi må holde fysisk avstand til hverandre er mitt ønske at vi alle viser litt ekstra omtanke for de
vi har rundt oss. Å vise noen at du bryr deg koster lite, men det kan bety utrolig mye.
Jeg legger ved et informasjonsskriv, med noen råd og retningslinjer, som det er viktig at vi alle følger. Der
finner du også flere viktige og nyttige telefonnummer du kan ha bruk for.
Selv om dette blir en annerledes påske håper jeg at både barn og voksne finner tid til og rom for å lade
batteriene. Benytt dagene til å trekke pusten helt ned i magen. Ta en pause fra nyhetene og nyt at vårsola
varmer.
Med ønske om ei god påske – ta vare på hverandre!
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